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Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ - 16 ρξόληα δεζκνί αλάπηπμεο
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ - ΜΔΣΟΥΟΙ - ΚΟΠΟΙ

Η Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ ηδξύζεθε ην 1996, είλαη κηα Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Εηαηξία ησλ ΟΣΑ ζύκθσλα κε ην
άξζξν 252 παξάγξαθνο 3 εδάθην β’ ηνπ Ν. 3463/2006 (Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ) θαη
ιεηηνπξγεί σο Ννκηθό Πξόζσπν Θδησηηθνύ Δηθαίνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1920 «πεξί
αλσλύκσλ εηαηξεηώλ».
Μέηνρνη ηεο Αλαπηπμηαθήο Λαζηζίνπ είλαη ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο, νη Δήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ, Θεξάπεηξαο, εηείαο
θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ, ε Πεξηθεξεηαθή Ελσζε Δήκσλ Κξήηεο, νη Ελώζεηο Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ
Μεξακβέιινπ, Θεξάπεηξαο, εηείαο θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ, ην Επηκειεηήξην Λαζηζίνπ θαη ν Οξγαληζκόο
Αλάπηπμεο εηείαο.
Οη ζθνπνί ηεο Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ είλαη:

 ε επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ελώζεσλ ηνπο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο θξαηηθήο
δηνίθεζεο.

 ε πξνώζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη γεληθόηεξα βηώζηκεο αλάπηπμεο ησλ ΟΣΑ ή ηεο
επξύηεξεο πεξηνρήο.

 ε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
 ε ζπκκεηνρή ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα θαη ε εθαξκνγή ζρεηηθώλ πνιηηηθώλ ζα δηαδεκνηηθό ή ζε
επξύηεξν γεσγξαθηθό ρώξν.
Οη βαζηθνί άμνλεο δξαζηεξηνηήησλ ηεο είλαη:
 ν ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε Έξγσλ θαη Πξνγξακκάησλ κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ηεο νινθιεξσκέλεο
θαη αεηθόξνπ αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Λαζηζίνπ, ζηα πιαίζηα Εζληθώλ θαη Επξσπατθώλ
Πξνγξακκάησλ θαη Πξσηνβνπιηώλ.
 ε πινπνίεζε έξγσλ θαη ε παξνρή ππεξεζηώλ ζηα πιαίζηα πξνγξακκαηηθώλ θαη άιισλ ζπκβάζεσλ κε
θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, δεκόζηνπο θαη ζπιινγηθνύο θνξείο.
 ε ελεκέξσζε θαη ζπκβνπιεπηηθή / ηερληθή ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ησλ ηνπηθώλ θνξέσλ,
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ Εζληθώλ θαη Επξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ.
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Καηά ηα 16 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηεο Αλαπηπμηαθήο Λαζηζίνπ, νη κέηνρνη ηεο έρνπλ θαηαβάιεη κεηνρηθό θεθάιαην
ζπλνιηθνύ πνζνύ 538.710 €, ην νπνίν αλαινγεί θαηά κέζν όξν ζε 33.669,38 € εηεζίσο.
Ο ζπλνιηθόο θύθινο εξγαζηώλ (παξνρή ππεξεζηώλ θαη επηρνξεγήζεηο) θαηά ηε πεξίνδν 1996-2012 ήηαλ
8.946.302,44 € δειαδή θαηά κέζν όξν 559.351,46 € εηεζίσο.
Η ζρέζε ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ εξγαζηώλ πξνο ην κεηνρηθό θεθάιαην είλαη 16,61 πξνο 1.
Καηά ηε πεξίνδν 1996-2015 ε Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ έρεη πινπνηήζεη ή πινπνηεί 29 Έξγα θαη Πξνγξάκκαηα
κε ζπλνιηθό θόζηνο 47.251.485,38 €, δεκόζηα δαπάλε 33.028.709,66 € θαη ηδησηηθή ζπκκεηνρή
14.222.775,73 €.
πλνιηθό θόζηνο 41.645.684,61 € κε δεκόζηα δαπάλε 27.547.556,87 € θαη ηδησηηθή ζπκκεηνρή 14.098.127,74
€ αθνξά ηε ρξεκαηνδόηεζε ηδησηηθώλ θαη δεκόζησλ έξγσλ κε δηθαηνύρνπο θπζηθά πξόζσπα, ηδησηηθέο
επηρεηξήζεηο θαη ηνπηθνύο Φνξείο (ΟΣΑ, ζπλεηαηξηζκνί, ζύιινγνη, επηκειεηήξηα θιπ) ζηα πιαίζηα Εζληθώλ θαη
Επξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Πξνγξακκαηηθώλ πκβάζεσλ ησλ νπνίσλ ηελ πινπνίεζε θαη δηαρείξηζε
είρε ή έρεη αλαιάβεη ε Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ.
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ηα παξαπάλσ πνζά δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ηδησηηθά έξγα πνπ έρνπλ εληαρζεί ή ζα εληαρζνύλ ζηνλ
Άμνλα 3: «Πνηόηεηα δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο» ηνπ ΠΑΑ
2007-2013 ζηε πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ ζηε Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα Λαζηζίνπ.
Σα έζνδα (ακνηβέο θαη επηρνξεγήζεηο δαπαλώλ) ηεο Αλαπηπμηαθήο Λαζηζίνπ από ηα 29 Έξγα θαη
Πξνγξάκκαηα πνπ έρεη πινπνηήζεη ή πινπνηεί θαηά ηε πεξίνδν 1996-2015 είλαη ζπλνιηθά 5.481.152,78 € ελώ
ρξεηάζηεθε λα θαηαβάιεη από ίδηνπο πόξνπο επηπιένλ πνζό 124.647,99 € σο ίδηα ζπκκεηνρή γηα ηελ
πινπνίεζε νξηζκέλσλ Έξγσλ θαη Πξνγξακκάησλ.
ΔΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΛΟΠΟΙΗΘΔΙ Ή ΤΛΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ

Καηά ηα 16 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηεο κέρξη ζήκεξα ε Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ έρεη πινπνηήζεη 25 Έξγα θαη
Πξνγξάκκαηα κε ζπλνιηθό θόζηνο 38,7 εθαηνκκύξηα €, δεκόζηα δαπάλε 27,2 εθαηνκκύξηα € θαη ηδησηηθή
ζπκκεηνρή 11,5 εθαηνκκύξηα €, κε ζπγρξεκαηνδόηεζε από Εζληθά θαη Επξσπατθά Πξνγξάκκαηα θαη Φνξείο.
Καηά ηε ηξέρνπζα πεξίνδν 2009-2015 ε Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ πινπνηεί 4 Έξγα θαη Πξνγξάκκαηα κε
ζπλνιηθό θόζηνο 8,6 εθαηνκκύξηα €, δεκόζηα δαπάλε 5,9 εθαηνκκύξηα € θαη ηδησηηθή ζπκκεηνρή 2,7
εθαηνκκύξηα €, κε ζπγρξεκαηνδόηεζε από Εζληθά θαη Επξσπατθά Πξνγξάκκαηα.
πλνιηθά θαηά ηε πεξίνδν 1996-2015 ε Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ έρεη πινπνηήζεη ή πινπνηεί 29 Έξγα θαη
Πξνγξάκκαηα κε ζπλνιηθό θόζηνο 47,2 εθαηνκκύξηα €, δεκόζηα δαπάλε 33 εθαηνκκύξηα € θαη ηδησηηθή
ζπκκεηνρή 14,2 εθαηνκκύξηα €.
Σα 29 Έξγα θαη Πξνγξάκκαηα πνπ έρεη πινπνηήζεη ή πινπνηεί ε Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ είλαη ζπλνπηηθά ηα
παξαθάησ:
 Σνπηθό Πξόγξακκα LEADER ΙΙ Ννκνύ Λαζηζίνπ θαη Δπαξρίαο Βηάλλνπ Ννκνύ Ηξαθιείνπ.
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 1996-2001
Πξόγξακκα: Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία LEADER II.
πλνιηθό θόζηνο: 8.415.410,13 € - Δεκόζηα δαπάλε: 5.221.518,68 € - Θδησηηθή ζπκκεηνρή: 3.193.891,45 €
Εληάρζεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ 86 έξγα (75 ηδησηηθά έξγα θαη 11 δεκόζηα έξγα) ζηνπο ηνκείο ηνπ
αγξνηνπξηζκνύ, ηεο βηνηερλίαο, ηεο αμηνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.
 Πξόγξακκα Οινθιεξσκέλεο Παξέκβαζεο ζην Οξνπέδην Λαζηζίνπ.
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 1999-2001
Πξόγξακκα: Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία INTERREG II.
πλνιηθό θόζηνο θαη δεκόζηα δαπάλε: 3.661.885,55 €
Εληάρζεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ 6 ηδησηηθά έξγα ζηνπο ηνκείο ηνπ αγξνηνπξηζκνύ θαη ηεο βηνηερλίαο θαη 8
δεκόζηα έξγα ππνδνκήο.
 Απνθαηάζηαζε - επηζθεπή αλεκνκύισλ Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 1998-2001
Πξόγξακκα: Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία INTERREG II.
πλνιηθό θόζηνο θαη δεκόζηα δαπάλε: 292.805,97 €
Σν έξγν αθνξνύζε ηελ απνθαηάζηαζε - επηζθεπή 416 παξαδνζηαθώλ αληιεηηθώλ αλεκνκύισλ ζην
Οξνπέδην Λαζηζίνπ θαη ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε ησλ αλεκόκπισλ πνπ επηζθεπάζηεθαλ ζε Γεσγξαθηθό
ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ (GIS) κε δνξπθνξηθό ζύζηεκα (GPS).
 Μειέηεο, έξεπλεο θαη ελέξγεηεο γηα ηε πνιπδηάζηαηε πξνώζεζε ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ
ελέξγεηαο ζην Λαζίζη θαη ηε Κύπξν.
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 1999-2000
Πξόγξακκα: ALTENER II.
πλνιηθό θόζηνο θαη δεκόζηα δαπάλε: 169.834,62 €
ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ πινπνηήζεθαλ νη παξαθάησ ελέξγεηεο:
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1) Φεθηαθόο αηνιηθόο ράξηεο ηνπ Ννκνύ Λαζηζίνπ ζε πεξηβάιινλ G.I.S, 2) ύζηεκα ππνινγηζκνύ
απηόλνκσλ ελεξγεηαθώλ ζπζηεκάησλ, 3) Εξεπλα αγνξάο γηα ηηο ηάζεηο θαη αλάγθεο ρξήζεο ησλ ΑΠΕ ζηελ
Κξήηε θαη ηελ Κύπξν, 5) Πξνδηαγξαθέο κηθξώλ αλεκνγελλεηξηώλ, 6) Μειέηε ζθνπηκόηεηαο γηα ίδξπζε ζην
Ν. Λαζηζίνπ κνλάδαο ελεξγεηαθώλ ζπζηεκάησλ, 7) Εθπαίδεπζε κεραληθώλ ζηε Κξήηε θαη ηε Κύπξν ζε
ζέκαηα ελεξγεηαθώλ ζπζηεκάησλ ΑΠΕ, 8) Σξαπεδηθό πξντόλ - ρακειόηνθν δάλεην γηα επελδύζεηο ζε
ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα ΑΠΕ.
 Πξόγξακκα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο Ννκνύ Λαζηζίνπ.
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 1997-2006
Πξόγξακκα: Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε κε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Λαζηζίνπ.
πλνιηθό θόζηνο θαη δεκόζηα δαπάλε: 1.839.854,52 €
 Πξόγξακκα ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο Σνπηθήο θαη Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Λαζηζίνπ γηα ηε
πινπνίεζε ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Ννκνύ Λαζηζίνπ.
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 1997-2005
Πξόγξακκα: Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε κε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Λαζηζίνπ.
πλνιηθό θόζηνο θαη δεκόζηα δαπάλε: 1.061.948,89 €
 Πξόγξακκα ειέγρνπ ηνπ λεξνύ ύδξεπζεο ησλ νηθηζκώλ ηνπ Ννκνύ Λαζηζίνπ.
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 2000-2002
Πξόγξακκα: Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε κε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Λαζηζίνπ.
πλνιηθό θόζηνο θαη δεκόζηα δαπάλε: 69.156,57 €
 Πνιηηηζηηθό πξόγξακκα Ννκνύ Λαζηζίνπ.
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 2000-2010
Πξόγξακκα: Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε κε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Λαζηζίνπ.
πλνιηθό θόζηνο θαη δεκόζηα δαπάλε: 706.741,35 €
 Γξαθείν ελεκέξσζεο γηα βηώζηκε αλάπηπμε θαη πεξηβάιινλ.
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 2004-2005
Πξόγξακκα: Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε κε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Λαζηζίνπ.
πλνιηθό θόζηνο θαη δεκόζηα δαπάλε 9.988,63 €
 πλέρηζε αλαζθαθώλ ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν Αλάβινρνπ Βξαραζίνπ.
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 2006-2012
Πξόγξακκα: ΚΔ’ Εθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ.
πλνιηθό θόζηνο θαη δεκόζηα δαπάλε: 35.216,43 €
 Καζαξηζκόο - θνπή δέλδξσλ ζην επαξρηαθό νδηθό δίθηπν Ν. Λαζηζίνπ.
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 2009
Πξόγξακκα: ύκβαζε κε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Λαζηζίνπ.
πλνιηθό θόζηνο θαη δεκόζηα δαπάλε: 49.549,67 €
 Παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηε Γήισζε Οινθιήξσζεο Έξγσλ ΠΔΠ/3.
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 2009-2010
Πξόγξακκα: ύκβαζε κε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Λαζηζίνπ.
πλνιηθό θόζηνο θαη δεκόζηα δαπάλε: 24.897,56 €
 Μειέηε Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ηνπ αγξνηηθνύ ρώξνπ πεξηνρήο Γήκσλ
εηείαο, Ιηάλνπ, Λεύθεο, Μαθξύ Γηαινύ.
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 2002
Πξόγξακκα: ΠΕΠ Κξήηεο 2000-2006
πλνιηθό θόζηνο θαη δεκόζηα δαπάλε: 14.673,73 €
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 Μειέηεο - πιαίζηα γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ νηθηζκώλ Ληκλώλ θαη Μνλαζηεξάθη.
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 2003-2004
Πξόγξακκα: Ε.Π. Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο LEADER+
πλνιηθό θόζηνο θαη δεκόζηα δαπάλε: 42.372,88 €
 Σνπηθό πξόγξακκα LEADER+ Ννκνύ Λαζηζίνπ.
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 2002-2009
Πξόγξακκα: Ε.Π. Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο LEADER+.
πλνιηθό θόζηνο: 7.992.844,56 - Δεκόζηα δαπάλε: 5.543.273,60 - Θδησηηθή ζπκκεηνρή: 2.449.570,96
Εληάρζεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ 58 έξγα (46 ηδησηηθά έξγα θαη 12 δεκόζηα έξγα) ζηνπο ηνκείο ηνπ
αγξνηνπξηζκνύ, ηεο βηνηερλίαο, ηεο κεηαπνίεζεο αγξνηηθώλ πξνηόλησλ θαη ηεο αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο
ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
 Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο Αγξνηηθνύ Υώξνπ (ΟΠΑΑΥ) Ννκνύ Λαζηζίνπ.
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 2003-2009
Πξόγξακκα: Ε.Π. Αγξνηηθή Αλάπηπμε - Αλαζπγθξόηεζε ηεο Τπαίζξνπ θαη ΠΕΠ Κξήηεο.
πλνιηθό θόζηνο: 13.551.200,27 € -Δεκόζηα δαπάλε: 7.695.912,96 € -Θδησηηθή ζπκκεηνρή: 5.855.287,32 €
Εληάρζεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ 65 ηδησηηθέο επελδύζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ αγξνηνπξηζκνύ, ηεο βηνηερλίαο
θαη ηεο κεηαπνίεζεο αγξνηηθώλ πξνηόλησλ.
 Κέληξν Τπνδνρήο Δπελδπηώλ Ννκνύ Λαζηζίνπ.
Πεξίνδνη πινπνίεζεο: 2003-2008 θαη 2009-2010
Πξόγξακκα: Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Αληαγσληζηηθόηεηα 2000-2006 θαη 2007-2013
πλνιηθό θόζηνο θαη δεκόζηα δαπάλε: 235.371,44 €
 Γνκή ζηήξημεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηε θνηλσληθή νηθνλνκία ζην Ννκό Λαζηζίνπ.
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 2003-2004
Έξγν: Οινθιεξσκέλν ρέδην- Αλνηρηνί Δξόκνη ζηελ Αλάπηπμε ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκία
Πξόγξακκα: Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία EQUAL.
Φνξέαο πινπνίεζεο: Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε: «Ελεξγνί Πνιίηεο»
πλνιηθό θόζηνο θαη δεκόζηα δαπάλε: 44.337,82 €
 ρέδην Γξάζεο «ΙΟΚΡΑΣΙΑ».
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 2004-2006
Πξόγξακκα: Ε.Π. Απαζρόιεζε θαη Επαγγεικαηηθή Καηάξηηζε.
πλνιηθό θόζηνο θαη δεκόζηα δαπάλε: 4.405,75 €
 Γξαθείν ζηήξημεο ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζην Ννκό Λαζηζίνπ.
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 2005-2008
Έξγν: Θεξκνθνηηίδα γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο
Πξόγξακκα: Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία EQUAL.
Φνξέαο πινπνίεζεο: Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε: «ΚΡΗ.Κ.Ο.. - Κξεηηθή Κνηλσληθή Οηθνλνκηθή ύκπξαμε»,
πλνιηθό θόζηνο θαη δεκόζηα δαπάλε: 62.865,87 €
 Γξαθείν Δλεκέξσζεο θαη Απαζρόιεζεο νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ.
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 2005-2008
Έξγν: Απαζρόιεζε νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ/ζηξηώλ ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα κέζα από ηελ απόθηεζε
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ/δεμηνηήησλ θαη δνκώλ ππνζηήξημεο.
Πξόγξακκα: Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία EQUAL.
Φνξέαο πινπνίεζεο: Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε: «Emigrants Agro-jobs»
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πλνιηθό θόζηνο θαη δεκόζηα δαπάλε: 73.043,06 €
 Δπηζηεκνληθόο θαη δηαρεηξηζηηθόο ζπληνληζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Κακπάληα ελεκέξσζεο θαη
επαηζζεηνπνίεζεο ησλ λέσλ γηα ηελ πξόιεςε ηεο εμάξηεζεο από ην αιθνόι θαη ην θάπληζκα».
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 2006-2008
Πξόγξακκα: Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία Interreg IIIA Ειιάδα - Κύπξνο.
πλνιηθό θόζηνο θαη δεκόζηα δαπάλε: 21.176,48 €
 Μειέηε θαηαγξαθήο αλαγθώλ θαη σξηκόηεηαο έξγσλ ΟΣΑ α’ βαζκνύ γηα ηελ έληαμε ηνπο ζην
Δηδηθό Αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα «Κξήηε - Πξάζηλε Αλάπηπμε».
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 2010
Πξόγξακκα: Πξόγξακκα Δεκνζίσλ Επελδύζεσλ - Εζληθνί Πόξνη
πλνιηθό θόζηνο θαη δεκόζηα δαπάλε: 20.325,20 €
 Γνκή ζηήξημεο θνξέσλ, επηρεηξήζεσλ θαη θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ ζηε Π.Δ. Λαζηζίνπ.
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 2010-2012
Πξόγξακκα: Εηδηθό Αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα «Κξήηε - Πξάζηλε Αλάπηπμε».
πλνιηθό θόζηνο θαη δεκόζηα δαπάλε: 150.105,76 €
 Φνξείο Σερληθήο ηήξημεο Δηδηθνύ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Κξήηε - Πξάζηλε Αλάπηπμε».
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 22/7/2010 - 31/12/2012
Πξόγξακκα: Εηδηθό Αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα «Κξήηε - Πξάζηλε Αλάπηπμε».
πλνιηθό θόζηνο θαη δεκόζηα δαπάλε: 178.861,79 €
 Σνπηθό πξόγξακκα LEADER Λαζηζίνπ.
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 1/7/2009 - 31/12/2015
Πξόγξακκα: Άμνλαο 4: «Εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο LEADER» ηνπ ΠΑΑ 2007-2013.
πλνιηθό θόζηνο: 8.072.306 € - Δεκόζηα δαπάλε: 5.348.280 € - Θδησηηθή ζπκκεηνρή: 2.724.026 €
Μέηξν 431: «Δαπάλεο ιεηηνπξγίαο, απόθηεζε δεμηνηήησλ, εκςύρσζε» (Οκάδα Σνπηθήο Δξάζεο:
Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ) κε ζπλνιηθό θόζηνο θαη δεκόζηα δαπάλε: 866.380 €
 Τπνζηεξηθηηθόο κεραληζκόο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θαζεζηώησλ ελίζρπζεο (ηδησηηθέο
επελδύζεηο) ηνπ Άμνλα 3 ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 (Αληέλα Λαζηζίνπ).
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 12/2/2012 - 31/12/2015
Πξόγξακκα: Άμνλαο 3: «Πνηόηεηα δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο
νηθνλνκίαο» ηνπ ΠΑΑ 2007-2013.
Φνξέαο Τινπνίεζεο: Μεραληζκόο Τπνζηήξημεο Κξήηεο
πλνιηθό θόζηνο: 2.154.471,54 €
Αληέλα Λαζηζίνπ: Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ - πλνιηθό θόζηνο: 387.804,88 €
 Γίθηπν Αλαπηπμηαθήο θαη Κνηλσληθήο πλεξγαζίαο γηα ίζεο επθαηξίεο απαζρόιεζεο θαη άξζε ηνπ
θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ (Γξάζε: πληνληζκόο θαη δηαρείξηζε ηεο Πξάμεο).
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 1/7/2012 - 30/6/2014
Πξόγξακκα: Δξάζε 3 «Σνπηθέο δξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο γηα επάισηεο νκάδεο» ηνπ Ε.Π. «Αλάπηπμε
Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ» 2007-2013 - Τπνπξγείν Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο.
Φνξέαο Τινπνίεζεο: Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε «πλεξγαζία»
πλνιηθό θόζηνο: 535.000 €
πληνληζκόο θαη δηαρείξηζε Πξάμεο (πληνληζηήο Εηαίξνο: Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ) κε ζπλνιηθό θόζηνο
53.500 €
Μειέηε - έξεπλα αλαγθώλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο (Φνξέαο Τινπνίεζεο:
Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ) κε ζπλνιηθό θόζηνο 4.900 €
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Ελέξγεηεο ελεκέξσζεο - πιεξνθόξεζεο (Φνξέαο Τινπνίεζεο: Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ) κε ζπλνιηθό
θόζηνο 9.400 €
Δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία (Φνξέαο Τινπνίεζεο: Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ) κε ζπλνιηθό θόζηνο 26.200 €
 Οινθιεξσκέλν ζρέδην - Αλνηθηνί νξίδνληεο γηα ηελ απαζρόιεζε (Γξάζε: πληνληζκόο θαη
δηαρείξηζε ηεο Πξάμεο).
Πεξίνδνο πινπνίεζεο: 11/2/2013 - 10/9/2014
Πξόγξακκα: Δξάζε 7 «Σνπηθά ζρέδηα γηα ηελ απαζρόιεζε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθώλ
αγνξώλ εξγαζίαο» ηνπ Ε.Π. «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ» 2007-2013 - Πεξηθέξεηα Κξήηεο.
Φνξέαο Τινπνίεζεο: Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε «Αλνηθηνί Οξίδνληεο»
πλνιηθό θόζηνο: 591.500 €
πληνληζκόο θαη δηαρείξηζε Πξάμεο (πληνληζηήο Εηαίξνο: Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ) κε ζπλνιηθό θόζηνο θαη
δεκόζηα δαπάλε: 59.000 €
Μειέηε αγνξάο εξγαζίαο ζηε πεξηνρή παξέκβαζεο (Φνξέαο Τινπνίεζεο: Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ) κε
ζπλνιηθό θόζηνο 5.000 €
Δηθηύσζε ηεο Αλαπηπμηαθήο ύκπξαμεο κε ηνπηθνύ θνξείο θαη επηρεηξήζεηο (Φνξέαο Τινπνίεζεο:
Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ) κε ζπλνιηθό θόζηνο 28.000 €
ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΝΗΜΔΡΩΗ, ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Η Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ ζηα πιαίζηα ηνπ ξόινπ ηεο θαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ έρεη πινπνηήζεη ή πινπνηεί
παξέρεη ζε ηνπηθνύο θνξείο, επηρεηξήζεηο θαη θαηνίθνπο ελεκέξσζεο, ηερληθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο
ππνζηήξημεο γηα ηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθώλ θαη αλαπηπμηαθώλ δξάζεσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε εζληθώλ θαη
επξσπατθώλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ. ηα πιαίζηα απηά παξέρνληαη ή έρνπλ παξαζρεζεί νη
παξαθάησ ππεξεζίεο ελεκέξσζεο θαη ηερληθήο / ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο:
 πλερήο ελεκέξσζε κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινύζεζεο ησλ ηζηνζειίδσλ θαη αλαθνηλώζεσλ ησλ
αξκόδησλ Εζληθώλ Φνξέσλ Δηαρείξηζεο ησλ Πξνγξακκάησλ (Τπνπξγεία, Πεξηθέξεηα Κξήηεο, ΕΟΜΜΕΥ,
ΟΑΕΔ θ.ιπ), από ηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, από ηα δηαθξαηηθά θαη εζληθά δίθηπα
ζηα νπνία ζπκκεηέρεη θαη από άιιεο πεγέο ελεκέξσζεο γηα ηα ηξέρνληα εζληθά θαη επξσπατθά
πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ζηήξημεο ηεο απαζρόιεζεο, θ.ιπ, κε ζθνπό:
α) ηε παξαθνινύζεζε ησλ αλαθνηλώζεσλ - πξνθεξύμεσλ γηα ηα Εζληθά θαη Επξσπατθά Πξνγξάκκαηα
ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο.
β) ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δεκόζησλ, ζπιινγηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ
Φνξέσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ απηώλ.
 Καηαγξαθή ηνπ επελδπηηθνύ ελδηαθέξνληνο ηνπηθώλ θνξέσλ, επηρεηξήζεσλ θαη θαηνίθσλ θαη άκεζε
ελεκέξσζε ηνπο γηα ηα ηξέρνληα εζληθά θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ.
 πκβνπιεπηηθή θαη νηθνλνκηθή ζηήξημε (κέζσ επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ) γηα ηελ ίδξπζε ησλ δύν
πξώησλ γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκώλ ζηε Π.Ε Λαζηζίνπ, ζηε Καιακαύθα θαη ηε Ζάθξν θαη ζπκβνπιεπηηθή
ππνζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο ίδξπζεο θαη άιισλ γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκώλ ζην Αβξαθόληε, ζην
Κξνύζηα, ζηελ Αλαηνιή θαη ζην Καιό Υσξίν.
 Σε πεξίνδν 2003-2004, ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ: «Οινθιεξσκέλν ρέδην- Αλνηρηνί Δξόκνη ζηελ Αλάπηπμε
ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκία» πνπ είρε εληαρζεί ζηε Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία EQUAL κε θνξέα πινπνίεζεο
ηελ Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε: «Ελεξγνί Πνιίηεο», δεκηνύξγεζε ηε «Γνκή ζηήξημεο ηεο
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηε θνηλσληθή νηθνλνκία ζην Ννκό Λαζηζίνπ» κε ζθνπό ηε θαηαπνιέκεζε ηεο
αλεξγίαο θαη ηελ έληαμε ησλ αλέξγσλ ησλ εππαζώλ πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ (λένη/λέεο άλεξγνη/εο,
γπλαίθεο θαη άηνκα κε αλαπεξίεο) ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε ηε ζπλερή πιεξνθόξεζε, νηθνλνκηθή
ζπκβνπιεπηηθή θαη ηερληθή ζηήξημε θαη κέζα από ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ Σξίην Σνκέα ηεο
νηθνλνκίαο.
 Σε πεξίνδν 2005-2008, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ: «Θεξκνθνηηίδα γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Κνηλσληθήο
Οηθνλνκίαο», πνπ έρεη εληαρζεί ζηε Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία EQUAL κε θνξέα πινπνίεζεο Αλαπηπμηαθή
ύκπξαμε: «ΚΡΗ.Κ.Ο.. - Κξεηηθή Κνηλσληθή Οηθνλνκηθή ύκπξαμε», ίδξπζε ην «Γξαθείν ηήξημεο ηεο
Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζην Ννκό Λαζηζίνπ» ζην νπνίν παξέρνληαλ ππεξεζίεο
ζπκβνπιεπηηθήο ζε ζέκαηα απαζρόιεζεο θαη ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο.
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 Σε πεξίνδν 2007-2008, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ: «Απαζρόιεζε νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ/ζηξηώλ ζηνλ
αγξνηηθό ηνκέα κέζα από ηελ απόθηεζε επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ/δεμηνηήησλ θαη δνκώλ
ππνζηήξημεο», πνπ είρε εληαρζεί ζηε Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία EQUAL κε θνξέα πινπνίεζεο ηελ
Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε: «Emigrants Agro-jobs», ίδξπζε ζηελ Θεξάπεηξα ην «Γξαθείν Δλεκέξσζεο θαη
Απαζρόιεζεο νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ» ζην νπνίν παξέρνληαλ ππεξεζίεο:
 α) ελεκέξσζε ησλ νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο ζε ζέκαηα αζθαιηζηηθά, λνκηθά,
παξακνλήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο έληαμεο ζηε ηνπηθή θνηλσλία.
 β) δηακεζνιάβεζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε κεηαμύ εξγνδνηώλ θαη νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ ζε
ζέκαηα εύξεζεο εξγαζίαο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα.
 Σε πεξίνδν 2010-2012, ζην πιαίζην ηνπ Εηδηθνύ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Κξήηε-Πξάζηλε
Αλάπηπμε» ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο δεκηνύξγεζε ηε «Γνκή ζηήξημεο ησλ θνξέσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ
θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ ζην Ννκό Λαζηζίνπ» κε βαζηθέο ππεξεζίεο ηε ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε
γηα ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηελ απαζρόιεζε θαη ηε ζηήξημε γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθώλ
ζπλεξγαζηώλ θαη αληαιιαγώλ.
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